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A presidente, Gislane Gandra Lima, saudou a todos os presentes e cumprindo a condição protocolar,
submeteu a ata da reunião anterior a aprovação.
“É com grande satisfação que iniciamos a segunda reunião do ano de 2019, a qual se dará a Abertura
Oficial do Processo Eleitoral – Biênio 2019/2021”. O membro nato Dr. Ednelson fez o uso da palavra
e leu o termo de abertura, conforme calendário, normas e procedimentos que deverão reger os
procedimentos eleitorais apresentados pela Coordenadoria Estadual dos CONSEGs. Na sequência,
a presidente colheu as assinaturas dos membros natos.
Desta forma, o edital de convocação às eleições será afixado na sala de reunião e divulgado no site
do CONSEG para o conhecimento de todos.
“Interessados poderão inscrever chapas completas desde o momento da abertura do processo
eleitoral, que ora se inicia, até o término da reunião ordinária do mês de março. Na reunião
ordinária de abril teremos a votação ou aclamação e no mês de maio serão empossados os
membros da diretoria durante a reunião ordinária”.
Posteriormente, a presidente retornou com a pauta e agradeceu a participação do BAEP. “É uma
honra contar com a presença do Tenente Coronel PM José Alexander de Albuquerque Freixo,
Comandante do 5º BAEP – Batalhão de Ações Especiais de Polícia, acompanhado do Subcomandante
Major PM Thiago Baston Theodoro, o qual explanará, antes de ocorrências, sobre as atividades e
operações deste batalhão de polícia especializado”.
Ocorrências do mês de Janeiro. Após a palestra, passou a palavra a Polícia Militar - Instituição mais
antiga, na pessoa do Comandante Interino da 5ª Cia - Tenente PM Márcio Aparecido Inocêncio.
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Delitos Apontados
Polícia Militar
Outros - Assunto: Redução dos indicadores criminais.
Interessado: Tenente PM Márcio Aparecido Inocêncio

Pela 5ª Cia. do 20º BPM/M, o Tenente Márcio Inocêncio representará o comandante de Noronha,
que encontra-se em curso, na formação de aperfeiçoamento de oficiais, com previsão de retorno
após 6 meses.
Em ocorrências, a partir do comparativo dos meses de dezembro de 2018 e janeiro de 2019, o
tenente pontuou que houve redução nos indicadores dos bairros de Alphaville e Tamboré. Destacou
que as ações das motos, assim como apoio da GCM, além de diversas operações da PM durante a
nova gestão do governado Dória, possibilitaram uma prevenção ainda maior. Notou-se apenas um
pequeno aumento de roubos a transeuntes no Tamboré, e novamente envolvendo celulares, tanto
para o furto quanto para o roubo.
Para finalizar, destacou a importância da prevenção primária e o papel da população, para que todos
façam sua parte em relação a prevenção. E ainda, alertou para o registro de boletim de ocorrência,
o quão é importante para o trabalho preventivo e de planejamento da polícia militar.
Colocou-se à disposição de todos na 5ª Companhia.
Polícia Civil
Outros - Assunto: Furtos de celulares.
Interessado: Dr. Ednelson de Jesus Martins

Delegado Titular 2º Distrito Policial - Dr. Ednelson, saudou a todos e esclareceu que o comparativo
dos indicadores criminais de janeiro de 2017 e 2018 apontou aumento de furtos outros, sendo 35%
somente de furtos de celulares. O delegado pontuou que de uma forma geral os índices de janeiro
de 2019 são bons quando comparados ao mesmo período do ano anterior.
Posteriormente, informou que o estelionato será o tema de capa do próximo jornal do CONSEG
Notícias. Por isso, alertou para estelionato com ações envolvendo acesso direto nos sistemas das
empresas, com objetivo de receber - pela troca da regularização do sistema, em bitcoins (moeda
digital), de modo a impossibilitar o rastreamento do pagamento e com isto, consequentemente,
ninguém é encontrado. Dr. Ednelson esclareceu que o Banco Central ainda não regulamentou esta
questão.
Outro caso de estelionato pontuado, mas desta vez o próprio estabelecimento comercial notou
algo irregular no momento de cadastro e logo contatou a polícia civil. Após monitoramento feito
pela polícia, o autor foi identificado na primeira compra realizada. Citou ainda dois casos de troca
de cartões em caixas eletrônicos de shoppings envolvendo idosos, com incidência maior aos finais
de semana.

Citou um atropelamento no Parque Imperial por sujeito que não se conformou com a separação e
confundiu a vítima com namorado de sua ex-namorada, por isso jogou seu carro para cima do
rapaz. O infrator está com prisão decretada e sendo procurado.
Informou que foi esclarecido um roubo de carga vindo de São Paulo, com mercadoria encontrada
na região e 2 pessoas foram presas.
Por último, desejou boas-vindas ao BAEP, nas pessoas Tenente Cel Freixo e Major Theodoro. No
ensejo, destacou a palavra-chave: “integração”, que para ele é a melhor definição de todo trabalho
realizado, a partir das reuniões do CONSEG, seja por meio das ações preventivas ou
esclarecimentos de crimes ocorridos na região.
Guarda Civil Municipal de Barueri
Outros - Assunto: Elogios a força de segurança.
Interessado: Comandante Marcus Aparecido Guedes

Pela Guarda Municipal de Barueri, o Comandante Guedes saudou a todos, ao tempo que desejou
bons votos durante o ano de 2019. Ressaltou que a cidade de Barueri conseguiu, historicamente,
chegar em 3,81 a cada 100 mil habitantes para o crime de homicídio durante o ano de 2018. O
recorde havia sido em 2011, com 5,81. “Assim como o Dr. Ednelson disse, o resultado veio para
consagrar a integração entre polícia civil, polícia militar, guarda municipal e demais forças que nos
apoiam. O crime contra vida é difícil de aceitar, mas possível de combater e se chegar a um número
mínimo”, pontuou o comandante.
Informou que estão planejando novas ações para o ano de 2019 e a secretaria está à frente para
buscar novas tecnologias para GCM. Assim como a licitação aberta para os 30 totens a serem
instalados em Barueri. Trata-se de uma ferramenta importante para somar no monitoramento. O
prefeito também autorizou a ampliação de 172 câmeras, e as áreas com deficiência encontram-se
em estudo. Informou que o efetivo poderá ser aumentado e com boas expectativas inicia o ano de
2019, e com união entre todas as forças.
Por último, colocou-se à disposição durante todo esse ano e no ensejo agradeceu o apoio do BAEP
junto a GCM.
A presidente destacou que temos o exemplo da AREA, com câmeras e totens espalhados no bairro,
proporcionando mais segurança e apoio no trabalho investigativo da polícia civil.
Outros - Assunto: Prefeitura
Interessado: Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana (DEMUTRAN)

O Diretor Técnico, José Luiz Pinheiro, saudou a todos e pontuou que estão trabalhando muito para
melhorar a mobilidade urbana. Em relação aos totens, será uma melhoria extensiva ao Demutran,
por ter seu sistema integrado ao da GCM, o que proporcionará informações de acidentes de trânsito
em tempo real. Além disso, será unificado os conjuntos semafóricos na central do Demutran.
Atualmente, 12 semáforos já são controlados internamente.
Acidentes Janeiro de 2019. O departamento de trânsito registrou 13 acidentes em Alphaville e 4 no
Tamboré, sendo que as vias de maior incidentes foram: Dr. Adib Sauaia, com 5 acidentes e al.
Araguaia, com 3 acidentes.
Levando em consideração o fluxo de veículos na região, o número está dentro da média. Sobre o
número de óbitos de dezembro/18 citou 1 vítima com motocicleta em rodovia no km 22 - 1 vítima
com veículo no km 21– 1 vítima com motocicleta no km 11. Chamou atenção para o aumento de

acidentes com motociclistas, principalmente em dias chuvosos. Diante disto, está em contato com o
setor de educação para o trânsito, com objetivo de desenvolver mais campanhas de conscientização.
Esclareceu ainda que foi proposto a unificação das informações de óbitos com intuito de
compartilhar no sistema de segurança pública.
Obras. Citou a obra da Sabesp que segue até Santana de Parnaíba, e que as interdições estão
ocorrendo durante a semana; de dia e à noite, mas as próximas serão à noite e aos finais de semana,
disse ainda que todas informações foram divulgadas através das mídias sociais, jornais e faixas
fixadas no entorno das obras.
- Sábado, após as 6h da manhã, será concretado o viaduto da tucunaré e haverá desvio para al.
Araguaia.
Colocou-se à disposição, assim como a Secretaria de Trânsito e Mobilidade Urbana, para ajudar na
busca por um trânsito melhor e maior segurança viária para todos. “A participação é fundamental
para as melhorias. Sinto-me privilegiado por participar e compartilhar dos trabalhos com todas as
forças aqui reunidas”.
Elogio: Leonardo informou que a AREA sempre está nas alamedas realizando manutenções, seja no
jardim, na calçada ou na boca de lobo. Invariavelmente, quando se tem que fazer interrupção na
calçada para realizar o serviço, é necessário ir até o Demutran para solicitar a licença de desvio de
calçada, e por sua vez, por conta de sua rigorosidade, o Demutran obriga a vir no sábado ou à
noite. Existe um rigor bastante grande por parte do Demutran para que o trânsito não seja afetado
com serviços nas ruas”. E disse ainda que a parte do último recapeamento nas vias foi feito durante
a madrugada e que o trabalho foi feito e o impacto foi pequeno.
Outros - Assunto: Prefeitura
Interessado: Defesa Civil

O SubInspetor Domingues saudou a todos e se apresentou. Esclareceu que ficou por 9 anos em
atividade e por 6 anos afastado. Informou que o geólogo está realizando o estudo para levantar o
que pode ser feito em relação as enchentes no entorno do Shopping Tamboré.
A presidente informou que o assunto é de interesse do Shopping Tamboré e que nos momentos mais
críticos de chuvas ás aguas chegam a entrar no estabelecimento. Domingues esclareceu que o
problema de tubulação existe desde a criação das vias e por isso será necessário uma mudança
grande no local.
Outros - Assunto: Entidade Privada.
Interessado: AREA – Associação Residencial e Empresarial Alphaville

O Gerente Geral da AREA, Leonardo R. Cunha, saudou a todos e pontuou que vigilância da AREA
registrou 1 roubo a transeunte na Av. Paiol Velho (necessário levantar se faz parte da circunscrição)
– diversos furtos, sendo 8 registros, entre eles de fios em galpões, de notebook em interior de
veículo em estacionamento, furtos em farmácias e lojas, embora seja monitorado por câmeras, os
ladrões ultrapassam seus limites, explicou. Não houve nenhum furto de veículo no mês.
1 incêndio em fiação. 1 tentativa de suicídio; pessoa com depressão e tipo da época de crise do
país, esclareceu. Os demais são de atendimento ao público (mal súbito e acidentes).
Acidentes de Trânsito. Foram registrados 8 com vítimas e 27 sem vítimas, com total de 35
acidentes. “Se analisado dentro do histórico de acidentes, nota-se que o número foi reduzido”.

Após presidente questionar sobre os totens, Leonardo esclareceu que são 42 totens espalhados - a
cada 200 metros, pelo bairro de Alphaville. Trata- se de uma ferramenta de comunicação muito
importante, seja para acionar a segurança, obter apoio, denúncia e/ou informações, mas destacou,
ainda, que a população não utiliza como deveria.
Outros - Assunto: Tentativa de invasão em imóvel vazio.
Interessado: SOCET – Sociedade Centro Empresarial Tamboré

Gerente Geral da Socet, Sr. Oswaldo Silva, saudou os presentes e informou que o Centro Empresarial
Tamboré é um loteamento localizado dentro do bairro do Tamboré, com apenas 750 mil m2, 10
alamedas e 126 empresas.
Na sequência, pontuou que a vigilância da Socet registrou no mês de janeiro apenas 1 ocorrência. O
vigilante em ronda ouviu barulho de martelada dentro de imóvel desocupado e imediatamente
acionou a Guarda Municipal, que chegou no local rapidamente e deteve o indivíduo. Após prisão em
flagrante, o meliante foi conduzido para delegacia central de Barueri.
Outros - Assunto: Entidade Privada.
Interessado: PAM – Plano de Auxílio Mútuo

O diretor do PAM, Joaquim Domingues, saudou a todos e primeiro agradeceu por dar voz ao PAM.
Primeiramente, desejou boas-vindas ao Comandante PM Freixo e disse que todos os recebem de
braços abertos. Quanto ao PAM, pontuou que as atividades encontram-se conforme esperado.
Outros - Assunto: Sem ocorrências.
Interessado: Shopping Iguatemi Alphaville

Encarregado de Segurança – José Willams, representou o gerente Charles Oliveira, ausente por
motivo de férias. Saudou a todos e pontuou que não há ocorrências no shopping. Agradeceu,
principalmente ao CONSEG e desejou boas-vindas ao BAEP. Colocou o shopping à disposição.
Palestra sobre características e atribuições do 5º BAEP – Batalhão de Ações Especiais
de Polícia, com Tenente Coronel PM Comandante José Alexander de Albuquerque
Freixo.

Primeiro, o comandante apresentou sua carreira na Polícia Militar até a sua chegada ao 5º BAEP.
Em 1990, com 17 anos, entrou na academia de Polícia Militar do Barro Branco, se formou aspirantea-oficial e foi para o 3º Batalhão de Choque, com oportunidade de comandar pelotões de controle
de distúrbios civis. Na sequência, trabalhou no Grupo de Ações Táticas Especiais – GATE.
Em 1998 prestou um concurso interno para piloto de helicóptero e permaneceu até o ano de 2018,
(20 anos exercendo atividade de piloto), apoiando as mais diversas missões policiais; sendo de
resgate; de salvamento e de transportes de autoridades. Durante essa trajetória, passou pelos postos
de Tenente, Capitão, Major e quando foi promovido a Tenente-Coronel, foi designado pelo comando
geral a assumir o comando do 5º BAEP, em setembro de 2018.
5º BAEP. O batalhão foi criado, oficialmente, em junho de 2017, através do decreto do governo.
Antes disso, em novembro de 2016, se teve a ideia de unificar as forças táticas dos batalhões da
região do CPA/M-8, para atender toda área. Pontuou que o projeto de governo visa criar outros
batalhões especializados.
Criado há 2 anos, o batalhão estava sediado no Pq. Imperial, em local que se revelou inadequado
para o trabalho deste batalhão, sem espaço para o número de policiais e sem estacionamento para
as viaturas. Com apoio da prefeitura, através de cessão de uso, hoje o batalhão está sediado na

antigo Centro Cultural de Barueri, na rua Mônaco, 260. Mas esclareceu que o espaço requer
adequação para realização das atividades, bem como criar as características de um quartel de polícia,
com alojamentos, com sala de aula, com reserva de água, entre outras adequações.
O 5º BAEP conta com 312 policiais militares fixados, sendo 211 policiais efetivos - com 3 cias de
Ações Especiais de Polícia - 50 viaturas Hilux/Trail Blazer – Pelotão de Canil, com objetivo de construílo na sede – Núcleo de RPA – Aeronaves Remotamente Pilotáveis, as quais encontram-se em fase de
implantação. Informou que os drones serão utilizados nas operações de planejamento e execução
das ocorrências.
De forma sucinta, esclareceu que o BAEP é uma unidade de apoio, suas ações especiais são utilizadas
em ocorrências ou procedimentos voltadas para o próprio policial que está na rua dia a dia, e quando
não está sozinho, conta com mais um policial na viatura. Esclareceu que não teriam um treinamento,
um equipamento ou até um número suficiente de policiais adequados para atender determinado
procedimento dentro de um nível aceitável de segurança. Para isto foi criado o batalhão, para
combater o crime que uma viatura normal não teria condições de segurança para isto.
O BAEP está subordinado ao CPA/M-8, que conta com 15 Municípios, 6 batalhões e população de
quase 3 milhões de habitantes. O batalhão oferece sua reserva para determinadas operações
específicas, com equipe de inteligência voltada para ações planejadas.
Atribuições: Patrulhamento Tático, controle de distúrbios civis, ações antiterrorismo, ações
supletivas (como ações com cães, além de operações de apoio ao GAECO - Grupo de atuação especial
criado pela Procuradoria Geral de Justiça).
No ano de 2018 algumas operações foram destacadas, como apoio ao GAECO em 02 ocasiões em
diligências de promotores voltadas a políticos em Osasco; Apoio de efetivo do Pel AEP Canil em
apreensão de 1300 Kg de maconha na rodovia Castelo Branco; Apreensão de 12 Kg de drogas e
prisão de traficantes em Carapicuíba, em resposta a reportagem sobre tráfico na estação de trem
da CPTM Miguel Costa com determinação do SSP/SP; Apoio ao CPA/M-6 na operação de prisão do
Ex-presidente Luis Inácio “Lula” da Silva.
O comandante esclareceu que ainda poderá atuar em outras áreas de São Paulo. Eventualmente
por ser uma reserva estratégica, eles são acionados para algumas missões específicas e pontuais,
assim como a greve dos caminhoneiros, com escoltas de veículos com combustível.
O comandante pontuou que além da missão de combater o crime, preservar a integridade física
das pessoas, fazer cumprir as leis, possui a missão de garantir que todos os policiais retornem
íntegros para seus lares e famílias. Para ele, isto só é possível com treinamento, instrução,
conversa, supervisionando, instrução lado a lado, criando meios adequados no ambiente de
trabalho. “Acredito que o policial militar motivado refletirá no serviço prestado à população”.
Para concluir a apresentação, destacou que responsabilidade da segurança não é somente da
polícia. Destacou que a segurança começa na família, na prevenção, na escola, na cultura da
comunidade, na prevenção primária; desde iluminação até coleta de lixo.
“É necessário passar por toda sociedade para chegarmos em leis mais adequadas. A polícia
trabalha com prevenção, seguindo da investigação, e logo surge a integração com os demais
órgãos, como as guardas municipais, até se chegar na repressão imediata. Após isto, é a vez da
questão judicial, com denúncias e julgamentos, até se chegar no fim do ciclo que é o sistema
prisional. Quando entendemos que todos tem participação na segurança, a tendência é fluir e
colher bons resultados. Não adianta culpar somente um órgão, achando que só ele é responsável,
durante muitos anos vivenciamos isto e nunca chegaremos na solução. Acredito muito na
integração de toda a sociedade, comunidade, órgãos de segurança, órgãos públicos, para que
tenhamos o resultado da prevenção e da segurança”.

Leonardo questionou se o BAEP está de prontidão para atender as ações especiais, se para isto é
necessário que uma parte do efetivo fique aquartelada ou em ações nas ruas. Como é o dia-a-dia do
batalhão. O comandante explicou que diferente do Choque, que tem característica por ficar
aquartelado, os procedimentos e doutrinas do BAEP envolve um turno de serviço de 12 horas, sendo
4 horas de instrução e 8 horas de operação, é diferenciado no quesito treinamento, visto que todos
os dias tem 4 horas somente para instrução. Além disso, os horários são intercalados, com pelotões
durante o dia, para que sempre tenha efetivo operando ou no quartel em instruções, possibilitando
que os mesmos possam ser empregados para alguma urgência.

Não havendo mais assuntos tratados, a Presidente Gislane Gandra encerrou a reunião.
LOCAL E DATA DA PRÓXIMA REUNIÃO
Data da reunião de março de 2019
Data: 13/03/2019
Hora de Início da Reunião: 18:00
Local: Base AREA – Al. Surubiju, 1861- Alphaville - Barueri.

